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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, 

dalej SWZ 

 

  

dla zamówienia prowadzonego w trybie  

 

przetargu nieograniczonego  

 

 

na  

zaprojektowanie i wykonanie systemu wsparcia w ramach Platformy Zintegrowanych 

Usług Mobilności (PZUM) w zakresie obsługi klientów instytucjonalnych i 

indywidualnych wraz z systemem finansowo - księgowym oraz obsługą zgłoszeń 

serwisowych związanych z działaniem systemu Fala na poziomie aplikacji i 

infrastruktury technicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty 

elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania 

   InnoBaltica Sp. z o. o. 

ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk  

E-mail: zamowienia@innobaltica.pl  

Adres strony internetowej Zamawiającego:  https://systemfala.pl/innobaltica/  

Nr telefonu 58 712 99 00 

 

Ilekroć w niniejszej Specyfikacji jest mowa o:  

a) Platformie zakupowej - należy przez to rozumieć Platformę zakupową: 

https://platformazakupowa.pl/pn/innobaltica/proceedings   

 

b) Stronie prowadzonego postępowania – należy przez to rozumieć platformę:  

https://platformazakupowa.pl/pn/innobaltica/proceedings   

 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany 

i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: Platforma Zakupowa, 

https://platformazakupowa.pl/pn/innobaltica/proceedings  - dalej zwanej również Platformą/ 

Platformą zakupową / stroną internetową prowadzonego postępowania.  

2. Na wskazanej stronie https://platformazakupowa.pl/pn/innobaltica/proceedings Platformy 

Zakupowej będą zamieszczane zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

III. Tryb udzielenia zamówienia publicznego  

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,  

na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) – dalej ustawa Pzp oraz z zachowaniem zasad określonych ustawą Pzp 

dla zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne. 
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2. Zamawiający zgodnie z art. 139 ustawy Pzp informuje, iż w pierwszej kolejności dokona badania 

i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została 

najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału 

w postępowaniu. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie systemu wsparcia w ramach 

Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności (PZUM) w zakresie obsługi klientów 

instytucjonalnych i indywidualnych wraz z systemem finansowo - księgowym oraz obsługą 

zgłoszeń serwisowych związanych z działaniem systemu Fala na poziomie aplikacji i infrastruktury 

technicznej. 

2. Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na dwa zadania: 

1) Zadanie nr 1 - Realizacja usługi eksperckiej w zakresie programowania, bezpieczeństwa 

danych oraz mechanizmów wykorzystujących AI/ML. 

2) Zadanie nr 2 - Dostarczenie elementów systemu wsparcia, zintegrowanego 

ze wskazanymi przez zamawiającego elementami systemu Fala  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SWZ. 

4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ) 

oraz w Projektowanych Postanowieniach Umowy (stanowiących załącznik Nr 5 do SWZ). 

5. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, o którym mowa 

w art. 95 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Wykonawca będzie zobowiązany do równoległego analizowania i wdrażania narzędzi Systemu 

Wsparcia FALA. Działania Wykonawcy w zakresie zadań określonych w zamówieniu są ze sobą 

ściśle powiązane. Wykonawca musi mieć możliwość jednoczesnego wprowadzania narzędzi 

w systemie informatycznym i w tym samym czasie obserwowania oraz reagowania na te zmiany. 

Wobec powyższego podział tego zamówienia jest niezasadny. Nie ma możliwości powierzenia 

poszczególnych etapów różnym wykonawcom, gdyż zagrażałoby to prawidłowej realizacji całości 

zamówienia 

7. Podwykonawstwo: 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.  



 

 

3) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani. 

4) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 

ustawy Pzp.  

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i ustanowienia dynamicznego systemu 

zakupów oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

10. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy 

Pzp. tj. polegających na powtórzeniu w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 

podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu 

podobnych usług ekperta – programisty. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień 

powtórzonych, których realizacja będzie wymagała nie więcej niż łącznie 4500 godzin pracy tego 

eksperta - programisty. Produktem pracy Wykonawcy będą: dokumentacja techniczna/raport 

analityczny sporządzony na podstawie testowych konfiguracji lub wdrożone elementy Systemu. 

Przedmiotem zamówienia będą określone powyżej produkty w zakresie: programowania, 

wsparcia w zakresie aktualizacji, monitorowania bieżących procesów biznesowych w 

infrastrukturze, bezpieczeństwa danych, wykorzystujących elementy AI/ML, dostarczenia 

elementów Systemu Wsparcia zintegrowanego ze wskazanymi przez zamawiającego elementami 

Systemu FALA. 

11. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, 

o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych ani dołączania 

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacjach określonych w art. 93 ustawy Pzp. 

13. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie zamówienia dokonywane 

jest w PLN. 

14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

16. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

72227000-2 Usługi doradcze w zakresie integracji oprogramowania  

72223000-4 Usługi w zakresie wymogów technologii informacji  

48780000-9 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością 



 

 

48610000-7 Systemy baz danych 

48324000-5 Pakiety oprogramowania do sporządzania wykresów 

72320000 – 4 Usługi bazy danych 

72310000-1 Usługi przetwarzania danych  

 

17. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których zmawiający odwołuje się do norm, 

aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, 

parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 

oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.  

18. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów 

konkretnych producentów, to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu 

i jakości. We wszystkich takich sytuacjach wykonawca może zaoferować równoważne materiały, 

produkty o co najmniej takich samych parametrach technicznych oraz jakościowych. Przez 

równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne 

zastosowanych materiałów, wydajność, trwałość oraz jakość jest nie gorsza od jakości materiałów, 

produktów opisanych w SWZ. 

19. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim 

przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub 

normami. 

20. Źródło finansowania są środki UE: 

1) w ramach Zadania nr 1, pochodzące z instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 
2020 (projekt pn.: „BIT SYSTEM for Pomorskie Region”, umowa 
nr: ELENA-2017-084). 

2) w ramach Zadania nr 2 są środki UE, pochodzące z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020 ("Zwiększenie dostępności regionalnego transportu 
kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym 
– budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności", umowa  
nr POIS.05.02.00-00-0040/18-00). 

V. Informację o przedmiotowych środkach dowodowych 

  Zamawiający nie żąda złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych. 

VI. Termin wykonania zamówienia 

1. Termin wykonania zamówienia: do 31.07.2023 r., przy czym: 



 

 

Zadanie 1: do 15.06.2023 r.  

Zadanie 2: do 31.07.2023 r. 

Poszczególne Etapy wykonania zamówienia określone zostały w Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. 

 

VII. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania  

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie okoliczności 

wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie wskazanym 

w art. 111 ustawy Pzp, wykonawcę:  

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 

ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

463, 583 i 974), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 

299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1745), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, 

lub przestępstwo skarbowe, 



 

 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

− lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 

ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, 

w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 

oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, 

który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy 

z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 

ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki wskazane 

w art. 110 ust. 1 ustawy Pzp. 



 

 

5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust.  4, nie są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wykluczy wykonawcę. 

6. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia  

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) dalej „Ustawa  

o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji”:  

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy 

o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji;  

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca  

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 

593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym 

od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 

na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy 

o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji;  

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 

został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu 

agresji.  

Wykluczenie ze względu na w/w okoliczności następuję na okres trwania tych okoliczności. 

7. Zgodnie z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

(Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.) zmienionego Rozporządzeniem Rady (UE) 

2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.  w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 

Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 111, str. 1) zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania 

wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień 

publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 

dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 



 

 

lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 

2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:  

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą 

w Rosji;  

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub 

pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; 

lub  

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 

kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,  

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się 

w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich 

ponad 10 % wartości zamówienia. 

8. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby 

zamawiający zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem wykonawcy. 

9. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający zbada, 

czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców. 

VIII. Informację o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów;  

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

4) zdolności technicznej i zawodowej  

a) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:  



 

 

posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje tj. wykaże, że w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prawidłowo zrealizował 

(wykonał): 

• Co najmniej dwa Projekty zakończone poprawnym wdrożeniem i dotyczące: 
wytworzenia oraz implementacji narzędzi integracji danych rozproszonych 
przestrzennie (tj. z minimum dwóch odrębnych lokalizacji), a także implementacji 
narzędzi wizualizacji tych danych co najmniej na mapach i grafach oraz w tabelach, 
przy czym co najmniej jeden Projekt za co najmniej 2 500 000,00 zł brutto. 
  

  

b) skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej 6 osób, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, w tym 

doświadczeniem zawodowym odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone,  

w tym: 

- (co najmniej) 1 Project Managera – posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie 
w branży informatycznej, w swoich kompetencjach musi posiadać umiejętności w 
projektowaniu oraz posiadać umiejętności w dostarczaniu rozwiązań biznesowych. 
Posiada doświadczenie managerskie w nadzorowaniu wszystkich faz cyklu życia 
produktu, wprowadzanie narzędzi niezbędnych do komunikacji i spełniania założeń, 
oraz prowadził dokumentację techniczną;  

 

- (co najmniej) 1 Data & Analytics – posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie 
w branży informatycznej, w tym doświadczenie w budowaniu platform Big Data. 
Posiada certyfikat CBAP (Certified Business Analysis Professional) lub doświadczenie 
równoważne posiadanemu certyfikatowi tj. w przeciągu ostatnich 10 lat przed 
terminem składania ofert prowadził prace w zakresie analizy biznesowej przez co 
najmniej 7500 godzin; 

 

- (co najmniej) 1 Architekta IT – posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie w 
branży informatycznej. Doświadczenie w tworzeniu architektury Big Data, dotyczących 
między innymi doboru stosownych przy jego realizacji projektów, przygotowanie 
odpowiednich procedur i dokumentów, monitorowanie kwestii związanych z 
budżetem danego projektu;  
 



 

 

- (co najmniej) 1 BI/DWH Developer – posiadającego co najmniej 3 letnie 
doświadczenie w branży informatycznej, posiada doświadczenie w developowaniu 
środowiska BI/DWH(Business Intelligence/Data Warehouse) i Big Data, posiada wiedzę 
w zakresie optymalizacji zapytań dla procesów biznesowych, oraz ma doświadczanie 
w strukturach biznesowych danych w BI/DHW oraz posiada doświadczenie w 
procesach ETL (Extract-Transform-Load);  
 

- (co najmniej) 1 BI Developer – posiadające co najmniej 3 letnie doświadczenie w 
rozwijaniu i utrzymywaniu baz danych i ich przetwarzaniu. Znajomość procesów ETL, 
doświadczenie w pisaniu procedur i pełnej dokumentacji technicznej. Posiada 
znajomość języka SQL (Structured Query Language), narzędzi ETL;  
 

- (co najmniej) 1 Osobę z działu Developerski Data&Analytics - posiadającą co 
najmniej 3 letnie doświadczenie w tworzeniu kodu serwisu, aplikacji, systemu – od 
strony serwera, tworzenie API (interfejs programu aplikacyjnego – zbiór reguł ściśle 
opisujący, w jaki sposób programy lub podprogramy komunikują się ze sobą). Posiada 
znajomość narzędzi do komunikacji z bazami danych.  

 

Uwaga: 

- Nie dopuszcza się wskazania tej samej osoby dla pełnienia więcej niż jednej funkcji. 

IX. JEDZ. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 108 ust. 1 

ustawy Pzp oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy złożyć 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, na formularzu JEDZ w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego – według załącznika nr 10 do SWZ. 

Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez 

zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.  

2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień 

złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających: 

1) brak podstaw wykluczenia:  

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 

i. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz  



 

 

ii. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się zamówienie 

publiczne tytułem środka karnego; 

− sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

b) oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) 

z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie 

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – według wzoru na załączniku  nr 7 

do SWZ; 

c) oświadczenia wykonawcy – według wzoru Załącznika nr 8 do SWZ - o aktualności 

informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

tj. Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, w zakresie podstaw wykluczenia 

z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: 

i. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

ii. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się 

o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

iii. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

iv. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

2) spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

a) wykaz usług – (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdziale VIII  

ust. 1 pkt 4 lit. a) SWZ) według wzoru załącznika nr 3 do SWZ, wykonanych, a w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz 

załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są: 

− referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi 

zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 



 

 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 

3 miesięcy; 

b) wykazu osób, (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdziale VIII  

ust. 1 pkt 4 lit. b) SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru załącznika nr  

4 do SWZ. 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit a) - składa 

informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa 

w ust. 2 pkt 1 lit a). Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 

złożeniem.  

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit a), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 

wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je 

odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu 

pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed jego złożeniem.  

5. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp mających 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis ust. 3 i 4 

stosuje się odpowiednio. 

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych. 



 

 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 

9. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący 

Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 

zasobów oraz określa w szczególności:  

1) zakres dostępnych dla wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

10. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na 

potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy 

w odniesieniu do każdego z tych podmiotów (z wyłączeniem Oświadczenia o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej) – wzór oświadczenia stanowi załącznik 

nr 7 do SWZ). 

11. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

12. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, 

który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 



 

 

1) w przypadku spółki cywilnej zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami są wspólnicy spółki 

cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się 

o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp;  

2) wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu 

 i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

3) pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 2 powinno mieć postać 

dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych 

do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. Pełnomocnictwo 

należy dołączyć do oferty; 

4) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy; 

5) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich wykonawców występujących 

wspólnie; 

6) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z wykonawcą występującym jako 

pełnomocnik pozostałych (liderem); 

7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 

na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności 

są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają 

poszczególni wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ; 

8) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe 

środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, składa każdy z 

wykonawców występujących wspólnie. 

14. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 

oświadczenia należy przekazać zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposobie określonym w przepisach rozporządzenia wydanego 

na podstawie art. 70 ustawy Pzp. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym 

muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

15. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda 

wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, i podania przez wykonawcę nazw podwykonawców o ile są już znani. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 



 

 

warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

17. Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 

18. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność. 

19. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 

aktualnych na dzień ich złożenia. 

20. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wskazanych w Rozdziale VII ust. 6 pkt. 1- 3 SWZ 

oraz wskazanych w Rozdziale VII ust. 7 SWZ wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ.  

Oświadczenie składają odrębnie każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się 

o     udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna). 

Oświadczenia Podmiotu udostepniającego zasoby w celu wykazania braku podstaw wykluczenia 

wskazanych w Rozdziale VII ust. 6 pkt. 1- 3 SWZ oraz wskazanych w Rozdziale VII ust. 7 SWZ, 

składane są wraz z ofertą, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ. 

21. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

X. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje 

o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania 

i odbierania korespondencji elektronicznej 



 

 

1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, 

a wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy zakupowej.  

2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 

datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana 

do zamawiającego. 

3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 

specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na 

platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 

adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy zakupowej do konkretnego wykonawcy. 

4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów  

i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż 

system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne 

wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel 

IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, 

Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 

4) włączona obsługa JavaScript, 

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., 

7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 

Głównego Urzędu Miar; 

6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

https://platformazakupowa.pl/


 

 

1) akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go 

za wiążący, 

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje ; 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

korzystania z Platformy zakupowej w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się 

z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę 

handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został 

spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.do  

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej dotyczące 

w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 

innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej 

znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

9. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf. 

10. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego  

z formatów: zip, 7Z. 

11. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 

na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

12. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 

powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

13. Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 

prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

14. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 

przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert. 

15. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.  

16. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zamawiający zaleca wcześniejsze podpisanie 

każdego ze skompresowanych plików.  

17. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje


 

 

18. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne 

będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

19. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy 

przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 

20. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 

zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 

21. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 20, 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

22. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu 

modyfikacji SWZ, zamawiający przekaże wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 

23. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie 

zamawiającego. 

XI. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z Wykonawcami 

w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym  

w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1,  

art. 66 i art. 69 

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się w inny sposób niż przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej.  

XII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Pani Marzena Bielińska. 

XIII. Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 90 dni tj. do dnia 11.02.2023 r. 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą, o którym mowa w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci 

się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

okres, nie dłuższy niż 60 dni. 



 

 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, wymagać będzie złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

4. W przypadku, gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, 

o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie 

jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający 

wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym 

przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody 

zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została 

najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.  

XIV. Opis sposobu przygotowywania oferty 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do składania ofert Platformy Zakupowej.   

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w ogólnie dostępnych formatach danych.  

3. Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

w zakresie wskazanym w SWZ (rozdział VII ust. 1 oraz rozdział VIII). Informacje zawarte w 

oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 

z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie składa się na 

formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze 

wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 

(UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej 

"JEDZ". 

Instrukcja wypełniania JEDZ:   

Informujemy, że pod adresem https://espd.uzp.gov.pl Urząd Zamówień Publicznych 

udostępnił narzędzie umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie 

i ponowne wykorzystanie standardowego formularza JEDZ/ESPD w wersji elektronicznej 

(eESPD). W celu wypełnienia JEDZ należy:  

a) z Platformy zakupowej w zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania pobrać plik 

w formacie XML o nazwie „JEDZ” który stanowi załącznik nr 10 do SWZ. 

https://sip.lex.pl/#/document/68595443?cm=DOCUMENT
https://espd.uzp.gov.pl/


 

 

b) Po pobraniu wykonawca przechodzi na stronę Urzędu Zamówień Publicznych 

https://espd.uzp.gov.pl/ gdzie importuje plik JEDZ zamawiającego pobrany ze strony 

postępowania. 

c) Po przejściu procedury na stronie Urzędu Zamówień Publicznych wykonawca pobiera 

wypełniony JEDZ, następnie podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

i składa wraz z ofertą. 

Uwaga! W części IV JEDZ wykonawca wypełnia jedynie sekcję „α” (alfa), nie wypełnia sekcji 

A - D w niniejszej części wykonawca składa ogólne oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie 

(JEDZ), o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają 

brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, 

w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

3) W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem (JEDZ), o którym 

mowa w pkt 1), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

4) Oświadczenia wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozporządzenia 

833/2014 oraz art. 7 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wzór 

stanowi Załącznik nr 11 do SWZ. 

5) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 

5K Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego – jeżeli dotyczy, wzór stanowi Załącznik nr 12 do SWZ. 

6) Oświadczenia, o których mowa w pkt 1-5, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, 

w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym). 

7) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale IX ust. 8 i 9 SWZ, jeżeli 

wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (wzór załącznik nr 6 do SWZ); 

8) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 

wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), wykonawca 

dołącza do oferty pełnomocnictwo. 

https://espd.uzp.gov.pl/


 

 

9) Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo. 

10) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o którym mowa 

w rozdziale IX ust. 13 pkt 7 (jeżeli dotyczy), wzór stanowi Załącznik nr 9 do SWZ. 

11) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, jeżeli zostało wniesione w innej formie niż 

pieniądz. 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy. 

5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku 

obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania 

podwykonawcom (o ile są znane). 

7. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

XV. Sposób oraz termin składania ofert 

1. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi w 
niniejszej SWZ za pośrednictwem Platformy zakupowej w formie elektronicznej (tj. w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 

2. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp oraz niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452). 

3. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 
wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub 
Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane 
dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione 
przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej 
upoważnionymi podmiotami”,  jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 



 

 

4. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione 

przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w niniejszym ustępie, dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 

środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, 

które każdego z nich dotyczą;  

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

5. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w ust. 4 może dokonać również notariusz. 

6. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy 

Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 

niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 

elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 

ust. 4 ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 

dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały 

sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w niniejszym ustępie, dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 

w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;  

2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy 

Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 



 

 

3) pełnomocnictwa – mocodawca.  

8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w ust. 7 może dokonać również notariusz. 

9. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej 

zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

10. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików 

muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

11. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu 

w formacie XAdES. 

12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16.04.1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913, które wykonawca zastrzeże 

jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem informacji zastrzeżonych 

jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 

ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez wykonawcę 

tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez zamawiającego jako 

bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej 

staranności, działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 

ust. 3 ustawy Pzp. 

13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. Sposób 

dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej 

pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

14. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

15. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że 

w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym 

języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

16. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to 

maksymalnie 500 MB. 

17. Termin składania ofert upływa dnia 14.11.2022 r. o godz.10:00 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje


 

 

18. W przypadku pytań technicznych dotyczących używania platformy zakupowej należy kontaktować 

się z Centrum Wsparcia Klienta Platformy zakupowej tel. 22 101-02-02 (pn.- pt. od 8.00 - 17.00) 

gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne. 

XVI. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2022 r. o godzinie 10:30 

2. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

4. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 

systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający 

poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

XVII. Sposób obliczenia ceny 

1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia wynagrodzenia, które będzie wypłacane według 

zasad określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy. 

2. W cenie oferty należy ująć wszystkie koszty wynikające wprost z SWZ, a także inne wydatki 

konieczne do prawidłowego, terminowego oraz kompleksowego wykonania zamówienia.  

3. Cenę brutto oferty należy wskazać w Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 

do SWZ. Cenę należy podać z podziałem na 2 Zadania, przy czym wartość Zadania 1 nie może 

stanowić więcej niż 50 % wartości całej oferty.  

4. Cena oferty musi być podana jako wartość wyrażona liczbowo, w zaokrągleniu do dwóch miejsc 

po przecinku, przy czym końcówki od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, a od 5 do 9 w górę. 

5. Wszystkie wartości cenowe będą określone w złotych polskich (PLN), a wszystkie płatności będą 

realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  



 

 

6. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

7. Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, ze zm. zm.), dla celów zastosowania 

kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę 

podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

W takiej ofercie, wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 

kwoty podatku; 

wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

XVIII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów 

i sposobu oceny ofert 

1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących 

kryteriów: 

1) Cena – 100 % 

2. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 

3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach określonych kryteriów oceny ofert. 

4. Sposób oceny ofert: 

1) Cena 

Sposób obliczenia punktów dla kryterium „Cena”: 

PK1 = [CN / CR x 100%] x 100 

gdzie: 

PK1 - liczba punktów w kryterium „Cena”; 

CN -  najniższa oferowana cena; 

CR -  cena oferty badanej. 



 

 

5. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na zasadach określonych w art. 226 ustawy Pzp.  

6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.  

7. Zamawiający poprawia w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty,  

− niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni 

termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej 

poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na 

poprawienie omyłki.  

XIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

2. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

3. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

4. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca przekaże zamawiającemu informacje niezbędne 

do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, które będą 

reprezentować wykonawcę przy podpisaniu umowy). 

5. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień 

umowy.  



 

 

XX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 

do umowy w sprawie zamówienia publicznego określone są w Projektowanych Postanowieniach 

Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 

1. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania Wykonawców, w tym na projektowane 

postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania 

Wykonawców, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Krajowej Izby Odwoławczej.  

3. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

5. Odwołanie wnosi się w terminie:  

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej,  

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1.  

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu 

IX ustawy Pzp. 

XXII. Wymagania dotyczące wadium  

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium 

w prawidłowej wysokości: 10 000,00 zł. 

2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 



 

 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia 

upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 

i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy 

Zamawiającego: PKO BP nr 80 1020 1811 0000 0002 0321 9920. Wykonawca wnoszący wadium 

w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej tak, aby znalazło się ono 

na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3, 

Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci 

elektronicznej. 

6. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz 

Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt. 7 poniżej. Gwarancja nie może uzależniać 

dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia 

jakiejkolwiek dokumentacji. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 

gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje odpowiednio do 

gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 

1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków 

dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp co spowodowało 

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

b) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana 

8. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp. 



 

 

XXIII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXIV. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku 

postępowania - klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO  

W związku z zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(zwanego dalej: RODO) informuje, że: 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane 

oraz w jakim celu, i jakimi sposobami jest InnoBaltica Sp. z o.o., ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk, 

email: innobaltica@innobaltica.pl. 

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo 

kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@innobaltica.pl. 

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzanie zamówienia publicznego 

lub innej formy postępowania wynikającej z przepisów prawa. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c) RODO w związku z ustawą 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Podanie danych wynikających z tego 

przepisu prawa jest obowiązkowe. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.  W przypadku 

podpisania umowy, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym umowa została rozwiązana/wygasła lub do końca gwarancji, którą 

obejmuje umowa, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych. 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na 

mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi Administratorowi. 

7. Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania 

ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

XXV. Pozostałe informacje 
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1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie. Okoliczności dokonywania zmiany 

w umowie zawartej z wykonawcą wymienione zostały we wzorze, stanowiącym Załącznik nr 5 do 

SWZ. 

2. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SWZ czynności, uprawnienia, obowiązki wykonawców 

i zamawiającego, których ustawa Pzp nie nakazała zawierać zamawiającemu w SWZ, a które mogą 

przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp. 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Formularz oferty 

3. Wykaz usług 

4. Wykaz osób – na warunek udziału w postępowaniu 

5. Projektowane postanowienia umowy 

6. Przykład Zobowiązania podmiotu trzeciego 

7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

8. Oświadczenie - aktualność informacji 

9. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

10. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) 

11. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozporządzenia 833/2014 

oraz art. 7 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  

12. Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K 

Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego  

 

 

 


